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ZARZĄDZANIE I PRAWO

Dariusz Łydziński

 A  by skutecznie chronić fi rmowe 
systemy komputerowe, koniecz-

ne jest ciągłe rozpoznawanie zagrożeń 
i identyfi kowanie, które z nich stanowią 
realne niebezpieczeństwo dla funkcjo-
nowania organizacji. Przed przystąpie-
niem do analizy ryzyka należy to ryzyko 
w miarę możliwości precyzyjnie zdefi -
niować. Konieczne jest ustalenie jego 
przyczyn, zakresu, granic i rozróżnienie 
poszczególnych ryzyk mających wpływ 
na  osiąganie celów przez organizację. 
Proces zarządzania ryzykiem jest klu-
czowy w aspekcie bezpieczeństwa syste-
mów teleinformatycznych i zarządzania 
bezpieczeństwem organizacji. Dzięki 
analizie pozwala zidentyfi kować zagro-
żenia, na  jakie narażone są  informacje 
przetwarzane w organizacji, a następnie 
za pomocą odpowiedniego doboru za-
bezpieczeń zapewnić efektywną ochro-
nę przed zidentyfi kowanymi niebezpie-
czeństwami, poprzez kontrolowanie, 
unikanie lub minimalizowanie zamie-
rzonych lub przypadkowych skutków.

Analiza ryzyka jest podstawowym ele-
mentem zarządzania ryzykiem w orga-
nizacji. W procesie analizy gromadzi się 

ANALIZA RYZYKA 
W ŚRODOWISKU 
INFORMATYCZNYM 
       

Jeżeli nie przewidzieliśmy wcześniej środków zaradczych, awaria urządzeń, które powinny 
zapewniać przetwarzanie danych, może sparaliżować funkcjonowanie każdej organizacji. 
Aby zminimalizować tego typu ryzyko, należy właściwie zarządzać infrastrukturą IT. 

BEZPIECZEŃSTWO IT 

•  unikanie ryzyka – polega na zarządzaniu w taki sposób, aby nie podejmować 
działań mogących zwiększać ryzyko. Jeżeli uważamy, że poziom ryzyka jest wysoki 
i nie potrafimy się zabezpieczyć, rezygnujemy z przetwarzania informacji w danym 
miejscu lub za pomocą sposobu będącego powodem wysokiego poziomu ryzyka;

•  transfer ryzyka – polega na przeniesieniu konsekwencji wystąpienia szkody lub jej 
skutków finansowych na inny podmiot. Wykupujemy ubezpieczenie lub oddajemy 
przetwarzanie informacji na zewnątrz (chmura, outsourcing), zabezpieczając się 
jednocześnie umową;

•  redukcja – to nic innego jak wprowadzanie zabezpieczeń do systemu w momen-
cie, gdy uważamy, że poziom ryzyka jest zbyt wysoki i podejmujemy działania 
w celu jego zmniejszenia;

•  akceptacja ryzyka – to pogodzenie się z ewentualnymi konsekwencjami i zanie-
chanie dalszych działań.

SPOSOBY POSTĘPOWANIA Z RYZYKIEM
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informacje niezbędne do  podejmowa-
nia decyzji w zakresie:
  strategii postępowania z ryzykiem;
  efektywnego doboru środków reduk-
cji ryzyka;

  oceny zasadności transferu, akcepta-
cji lub unikania ryzyka.
Zebrane dane defi niują także prio-

rytety dla rozwoju systemów bezpie-
czeństwa organizacji. W dalszej części 
artykułu zostaną opisane podstawowe 
etapy (elementy) procesu zarządzania 
ryzykiem (patrz rys. 1). Wszelkie związ-
ki pomiędzy tymi elementami zostały 
opisane i przedstawione za pomocą mo-
delu ujętego w normie ISO/IEC 13335 
poświęconej technice informatycznej 
(patrz rys. 2).

> IDENTYFIKACJA ZASOBÓW
Zasoby organizacji, często związane 
z  procesami biznesowymi, wpływają 
na  ich realizację. Istotnym działaniem 
związanym z  identyfi kacją zasobów jest 
opis ważnych dla prowadzenia fi rmy pro-
cesów. Do każdego procesu należy przy-
pisać zasoby, które warunkują prawidło-
wy jego przebieg. Należy zidentyfi kować 
wszystkie zasoby, gdyż każdy z nich ma 
określoną wartość, a to z kolei wskazuje 
na  konieczność zagwarantowania pew-
nego minimalnego poziomu ochrony.

Określenie zasobów występujących 
w  organizacji pozwala zidentyfi kować 
kluczowe elementy infrastruktury (kry-
tyczne z  punktu widzenia ciągłości 
działania organizacji). Zasoby można 
sklasyfi kować następująco:
  zasoby fi zyczne (budynki, infrastruk-
tura techniczna i  informatyczna, 
sprzęt informatyczny, serwery, nośni-
ki, urządzenia komunikacyjne, syste-
my zabezpieczeń);

  informacje (bazy danych);
  oprogramowanie (aplikacje, systemy);
  zdolność produkowania lub świad-
czenia usług (np. realizacji transakcji 
elektronicznych, usług operatorów 
i dostawców);

  personel (menedżerowie, progra-
miści, administratorzy, projektanci, 
zasoby ludzkie, ich wiedza i umiejęt-
ności);

ZALEŻNOŚCI W SYSTEMIE
 

Zabezpieczenia powinny:
• chronić przed zagrożeniami;
• odstraszać intruzów;
• redukować podatności;
• ograniczać następstwa;
• wykrywać niepożądane incydenty i zapobiegać im;
• ułatwiać odtwarzanie uszkodzonych zasobów.

Przykładowe środki zaradcze:
•  zainstalowanie dodatkowych zabezpieczeń technicznych zwiększających odpor-

ność serwerów na włamania; 
•  przeniesienie serwisu WWW na serwer udostępniony przez firmę świadczącą 

usługi hostingowe;
•  zastosowanie szyfrowania;
•  zatrudnienie dodatkowego pracownika pełniącego funkcję zastępcy administra-

tora, którego obowiązkiem będzie opieka nad systemami IT podczas nieobecności 
administratora.

KONTROLA RYZYKA POPRZEZ 
STOSOWANIE ZABEZPIECZEŃ 

RYS. 1. PODSTAWOWE ELEMENTY PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
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+   dobra niematerialne (wizerunek, re-
putacja, technologie, know-how).
Należy zwrócić także uwagę na  kom-

ponenty, które nie  znajdują  się w  naszej 
infrastrukturze, a  które są  konieczne 
do poprawnego funkcjonowania całej or-
ganizacji, m.in. systemy działające w mo-
delu outsourcingowym, np. serwery poczty, 
DNS, witryna internetowa. Zasoby orga-
nizacji są to wszelkie wartości materialne 
i niematerialne mające znaczenie dla osią-
gnięcia wyznaczonych celów organizacji.

Dla każdego zasobu należy rozważyć, 
na  czym polega jego wartość dla orga-
nizacji i  które cechy aktywów powinny 
być chronione w  warunkach ryzyka. 
Rezultat przeprowadzonej klasyfi kacji 
pozwala zidentyfi kować zasoby najistot-
niejsze dla organizacji (należy je poddać 
wnikliwszej analizie), a także takie, które 
nie wymagają ochrony, ale np. powinny 
być monitorowane z  punktu widzenia 
zmian ich ważności. Klasyfi kując zaso-
by, należy mieć na  względzie atrybuty 

bezpieczeństwa, takie jak np. znaczenie 
zasobu dla organizacji i stopień ich wraż-
liwości na niebezpieczeństwa.

> WYCENA ZASOBÓW
Wyceny zasobów podlegających ryzyku, 
dokonuje  się, biorąc pod uwagę poten-
cjalne następstwa całkowitej lub częścio-
wej ich utraty. Należy przeanalizować, 
jaki wpływ na  osiągnięcie celów bizne-
sowych będzie miała utrata wartości 
chronionych aktywów organizacji. Dla 
niektórych aktywów taką wycenę można 
dokonać wprost, ponieważ wynika ona 
wyłącznie z  wartości księgowej. W  in-
nych przypadkach wartość księgowa jest 
dla organizacji tylko częścią wartości 
określonych aktywów. Warto zauważyć, 
że  zakłócenie przebiegu określonego 
procesu biznesowego lub jego całkowita 
utrata wiąże się z dodatkowymi stratami. 
Te straty jest o wiele trudniej wycenić, 
niż ma to miejsce w przypadku utraco-
nych urządzeń. W  organizacji procesy 
biznesowe tworzą wartości prowadzą-
ce do  osiągania obrotów handlowych 
i  zysków. Utrata określonego procesu 
produkcyjnego sprawia, że  producent 
nie  może oferować danego produktu 
lub usługi, co w konsekwencji powoduje 
zmniejszenie obrotów i wpływa na utratę 
dochodów i zmniejszenie zysków. Sytu-
acja kryzysowa, utrzymująca  się przez 
dłuższy czas, może doprowadzić do utra-
ty udziału w rynku.

Poprawne oszacowanie wartości 
aktywów w  procesie zarządzania ryzy-
kiem jest niezbędne do  późniejszego 

RYS. 2. ZWIĄZKI W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM

Źródło: na podstawie PN-I-13335-1

TABELA 1. PRZYKŁAD IDENTYFIKACJI ZASOBÓW W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM IT
Lp. Zasób Rodzaj zasobu Opis zasobu Opis niedostępności Ryzyko następstwa utraty

D P I

1. Stacja robocza Sprzęt Stanowisko pracy Niedostępność zasobu uniemożliwia dostęp 
do infrastruktury IT w ciągu pewnego okresu

X

2. Serwerownia Infrastruktura Pomieszczenie, 
w którym znajdują się 
urządzenia, serwery, 
macierze systemu IT

Niedostępność serwerowni powoduje przerwę w działaniu 
systemu do czasu ponownego uruchomienia systemu

X

3. Łącza teleko-
munikacyjne

Infrastruktura Dedykowane łącza 
WAN przeznaczone 
do obsługi systemu IT

Niedostępność zasobu powoduje przerwę w komunikacji 
z systemem do czasu naprawy łącza lub zmiany dostawcy 
usług internetowych. Istnieje możliwość szybkiego 
uruchomienia łączy zamiennych, jednak uniemożliwia to dostęp 
do wszystkich zasobów w ciągu pewnego okresu

X
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podejmowania decyzji dotyczących 
wielkości środków, jakie warto przezna-
czyć na ich ochronę.

> OCENA ISTNIEJĄCYCH 
ZABEZPIECZEŃ
Etap identyfi kacji wdrożonych w syste-
mie zabezpieczeń polega na  stworze-
niu wykazu zasobów i  zagrożeń (okre-
ślonych w  poprzednich etapach) oraz 
przeciwdziałających im zabezpieczeń 
technicznych, organizacyjnych i fi zycz-
nych. Dla poszczególnych par zagro-
żenie–zabezpieczenie określamy, przed 
utratą jakich informacji chroni nas każ-
dy z tych środków. Uwzględniane są tyl-
ko te cechy, które są naruszane przez 
dane zagrożenie.

W  określaniu istniejących zabezpie-
czeń pomocne mogą być przykładowe 
metody ochrony opisane na  stronie 
sans.org (tinyurl.com/sec-ctrl).

ZIDENTYFIKUJ, CO MOŻE 
SPOWODOWAĆ SZKODĘ DLA 
KAŻDEGO ZINWENTARYZOWANEGO 
ZASOBU – OCENA ZAGROŻEŃ
Zagrożenia mogą być potencjalną przy-
czyną incydentu, który może spowodo-
wać szkodę dla organizacji lub systemu. 
W  przypadku zagrożeń należy okre-
ślić kanały, którymi mogą one dotrzeć 
do organizacji lub systemu. Trzeba po-
znać wszystkie słabe punkty. Poznanie 
zagrożeń jest elementem koniecznym 
dla prawidłowego przeprowadzenia 
analizy zagrożeń, w wyniku której do-
bierane są  zabezpieczenia adekwatne 
do występującego ryzyka.

W  identyfi kacji zagrożeń pomocne 
mogą być checklisty udostępnione w do-
kumentach NIST SP800–30 – „Guide for 
Conducting Risk Assessments” (tinyurl.
com/NIST-SP800) oraz ISO 27005:2011 
załącznik C (patrz też tabela 2).

OKREŚL SŁABOŚCI I LUKI 
ZASOBÓW NA ZAGROŻENIA – 
OCENA PODATNOŚCI
Przez pojęcie podatności należy rozu-
mieć słabe punkty lub luki w zabezpie-
czeniach systemów i  procesów, które 
mogą zostać przypadkowo lub celowo 

wykorzystane do  zaburzenia ciągłości 
działania organizacji, jej procesów lub 
systemów.

Podatnościami dla konkretnych za-
grożeń mogą być wszelkie słabości sys-
temu, luki, niedostosowania organiza-
cyjne, techniczne lub niedociągnięcia 
związane ze  sprawami personalnymi 
lub prawnymi. Podatność nie  gene-
ruje szkody, lecz jest warunkiem, 
który pozwala zagrożeniu wpływać 
na  zasoby. Przeprowadzając analizę 

podatności, należy określić słabości, 
które mogą być wykorzystane przez 
zidentyfi kowane wcześniej zagrożenia 
(patrz tabela 3).

Identyfi kowanie podatności może 
mieć miejsce:
  w procesie testów podatności;
  w procesie testów bezpieczeństwa – 
testy penetracyjne, testy weryfi kujące 
spełnienie wymagań bezpieczeństwa, 
testy zgodności z wymaganiami stan-
dardów bezpieczeństwa;

TABELA 2. PRZYKŁAD IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ W PROCESIE 
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM IT

Lp. Nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Grupa zagrożeń

1. Ataki komputerowe DOS, DDoS Programowe

2. Błąd w oprogramowaniu Nowe poważne błędy w TCP/IP, poważne błędy 
systemów operacyjnych

Programowe

3. Nieautoryzowana modyfikacja/
usunięcie danych

Naruszenie integralności, uszkodzenie bazy danych Programowe

4. Szkodliwe oprogramowanie Wirusy, robaki, bomby logiczne Programowe

5. Awaria sprzętu Urządzenia sieciowe, serwery usługowe/
bazodanowe, moduł kryptograficzny, zegary GPS

Sprzętowe

6. Awaria zasilania Skoki napięcia, brak zasilania Sprzętowe

7. Nieautoryzowana 
modyfikacja sprzętu

Dodanie, usunięcie, modyfikacja sprzętu 
przez osoby niepowołane

Sprzętowe

8. 
Kompromitacja algorytmów 
szyfrujących

Kompromitacja algorytmów szyfrujących 
i kluczy szyfrujących, konstruowanie nowych 
procesorów

Środowiskowe

9. Kradzież danych Nieautoryzowany przekaz nośników, sprzedaż 
informacji

Środowiskowe

10. 

Sabotaż Celowe działanie dowolnego podmiotu w celu 
zaszkodzenia działalności organizacji. Działania 
nieobjęte kategoriami wymienionymi w innych 
zagrożeniach. Ogłoszenie fałszywego alarmu, 
blokada dostępu do siedziby firmy. Niezadowoleni 
pracownicy i byli pracownicy. Rozpowszechnienie 
fałszywych informacji – przekazanie do mediów 
nieprawdziwych informacji

Środowiskowe

11. 
Zaprzestanie obsługi 
domen internetowych przez 
rejestratora domen

Nieopłacenie domeny na czas może spowodować 
jej utratę. Może zostać wykupiona przez osobę 
trzecią

Środowiskowe

Proces zarządzania ryzykiem jest kluczowy 
w aspekcie bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych i zarządzania 
bezpieczeństwem organizacji.
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+   podczas przeprowadzania modelowa-
nia zagrożeń i analizy ryzyka;

  w procesie zarządzania zdarzeniami 
bezpieczeństwa oraz monitorowania 
bezpieczeństwa systemów;

  w  procesie zarządzania incydenta-
mi bezpieczeństwa (podatność jako 
przyczyna zgłoszonego incydentu);

  w  konsekwencji aktywnego poszu-
kiwania informacji o  podatnościach 
pasujących do  bazy aktywów przed-
siębiorstwa.

OKREŚL PRAWDOPODOBIEŃSTWO 
WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ
Następnym krokiem jest określenie 
prawdopodobieństwa wystąpienia zda-
rzenia oraz analiza skutków (strat), jeśli 
ono wystąpi. Nie należy ograniczać się 

jedynie do skutków fi nansowych. Mogą 
to być także: zniszczenie zasobów, awa-
ria sprzętu, utrata reputacji i wizerun-
ku, skutki prawne, ryzyko utraty udzia-
łów na  rynku. Bardzo często skutki 
prawne i wizerunkowe będą wyższe niż 
bezpośrednie straty fi nansowe (patrz 
rys. 3). Można je określić ilościowo i ja-
kościowo, uwzględniając koszt fi nanso-
wy, skalę szkodliwości i  częstotliwość 
występowania.

Konieczne jest oszacowanie poten-
cjalnych szkód i  strat biznesowych 
w  organizacji, które mogą powstać 
w wyniku działania złośliwego oprogra-
mowania, czyli należy określić poziom 
ryzyka. O tym, czy dane ryzyko jest dla 
nas ważne czy  nie,  zadecyduje kryte-
rium akceptacji – czyli z góry ustalony 

poziom ryzyka, dla którego ryzyko znaj-
dujące się w danym przedziale jest ak-
ceptowalne. W  oszacowaniach ryzyka 
wyróżniają się dwa podejścia:
  podejście jakościowe – w tym modelu 
ryzyko zazwyczaj określane jest jako 
niskie / średnie / wysokie (stosowane 
są też podobne skale). Wartość ryzy-
ka odczytywana jest z  tabeli, która 
defi niuje fi nalne ryzyko. Przedsta-
wione są w niej warunki:

–  w kolumnach znajduje się prawdopo-
dobieństwo wykorzystania danej po-
datności (niskie, średnie, wysokie);

–  w wierszach zaznaczany jest wpływ 
wykorzystania podatności na  naszą 
organizację (niski, średni wysoki).
W określeniu ryzyka pomocny może 

być dokument OWASP Risk Rating Me-
thodology (tinyurl.com/OWASP-risk). Ry-
zyko jest funkcją prawdopodobieństwa 
wykorzystania podatności oraz idących 
za tym skutków (patrz tabela 4).
  podejście ilościowe – w podejściu ilo-
ściowym oszacowanie wartości ryzy-
ka wiąże się z wykorzystaniem miar 
liczbowych – wartość zasobów infor-
macyjnych jest określana kwotowo, 
częstotliwość wystąpienia zagroże-
nia liczbą przypadków, a podatność 
wartością prawdopodobieństwa ich 
utraty. W  pierwszej kolejności sza-
cowane jest prawdopodobieństwo 
skutecznego wykorzystania podat-
ności przez zagrożenie w zadanym 
okresie (najczęściej przyjmuje  się 
jeden rok). Prawdopodobieństwo 
incydentów spowodowanych okre-
ślonym rodzajem ryzyka wynika 
ze  wzajemnego oddziaływania za-
grożeń i  podatności powodujących 
to ryzyko. W przypadku incydentów, 
które zdarzają się odpowiednio czę-
sto – kilkadziesiąt lub kilkaset razy 
w  roku – organizacja może wyko-
rzystać statystyki wewnętrzne. Na-
tomiast w  przypadku incydentów 
zachodzących rzadko konieczne jest 
korzystanie z  wiarygodnych źródeł 
zewnętrznych.
Dla zobrazowania tej metody po-

służmy się przykładem fi rmowej strony 
WWW, która wg szacunków zostanie 

TABELA 3. PRZYKŁAD IDENTYFIKACJI PODATNOŚCI 
W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM IT

Lp. Zasób Zagrożenie Podatność

1. System informatyczny Ataki komputerowe Brak IDS/IPS, luki 
w aplikacjach

2. Użytkownik systemu Kradzież danych Mała świadomość 
zagrożeń 
teleinformatycznych

3. e-bok Skutki prawne Niezgodność 
z wymaganiami ustawy 
o ochronie danych 
osobowych

RYS. 3. OKREŚLENIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA 
WYSTĄPIENIA ZDARZENIA
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zaatakowana skutecznie jeden raz 
w przeciągu najbliższego roku (zreali-
zowane wcześniej testy penetracyjne 
wykazały, że  portal zawiera istotne 
podatności, które umożliwiają nieau-
toryzowane, zdalne przejęcie nad nim 
kontroli). Szacując potencjalne straty, 
obliczamy koszty, które poniesiemy 
w  wyniku wykorzystania podatności 
przez zagrożenie. Należy oszacować 
możliwie wiele wartości, m.in. ta-
kich jak: czas pracowników potrzebny 
na przywrócenie funkcjonalności por-
talu do  stanu początkowego, straty fi -
nansowe, koszty utraty reputacji, kary 
wynikające z umów/ustaw itp. Finalnie 
wskazujemy, ile wynoszą średniorocz-
ne straty podczas eksploatacji danego 
zasobu. Pozwala to nie  tylko na osza-
cowanie poziomu ryzyka, ale rów-
nież na  zaplanowanie budżetu, który 
nie powinien być większy od szacowa-
nych strat (patrz też rys. Sposoby po-
stępowania z ryzykiem).

Wartość oczekiwanej straty opisy-
wana jest iloczynem wartości aktywa 

i częstotliwości występowania zagroże-
nia oraz podatności systemu na zagro-
żenie:

R = F × V × W  oraz  F × V = P

gdzie:
R – wartość ryzyka;
F – częstotliwość wystąpienia zagrożenia;
V – podatność systemu informatyczne-
go (lub jego elementu) na  zagrożenie 
(miara prawdopodobieństwa wykorzy-
stania określonej podatności przez dane 
zagrożenie);
W  – wartość straty – przewidywana 
średnia utrata wartości aktywów w wy-
niku wystąpienia pojedynczego incy-
dentu;
P – prawdopodobieństwo wystąpienia 
zdarzenia powodującego utratę warto-
ści aktywów w przyjętym okresie.

ZIDENTYFIKUJ, KTÓRE 
ZAGROŻENIA MOGĄ SPOWODOWAĆ 
NAJWIĘKSZE STRATY
Po  oszacowaniu ryzyka i  jego ocenie 
za pomocą kryteriów akceptowalności 

następnym krokiem jest postępowanie 
z  ryzykiem. Ryzyko może być mini-
malizowane, jednak należy pamiętać, 
że  każdorazowe jego pomniejszenie 
znacznie zwiększa koszt wprowadzania 
skutecznych zabezpieczeń – skuteczne 
zabezpieczenia są  bowiem kosztowne. 
W takich sytuacjach należy rozpatrywać 
wprowadzenie zabezpieczeń z  punktu 
widzenia kryterium efektywnościowego. 
Organizacja powinna zająć się ryzykiem, 
które zostało oszacowane jako najwyższe 
i w stosunku do niego opracować plan 
minimalizujący lub ograniczający owo 
zagrożenie. Podczas budowy systemu 
bezpieczeństwa IT stosowane rozwią-
zania powinny być adekwatne dla zde-
fi niowanego ryzyka. 

Autor specjalizuje się w technologiach 
związanych z infrastrukturą klucza 
publicznego oraz rozwiązaniach 
e-security. Menedżer, trener i koordynator 
projektów, audytor systemów zarządzania 
bezpieczeństwem informacji.

TABELA 4. PRZYKŁAD OKREŚLANIA RYZYKA ZA POMOCĄ OWASP RISK RATING METHODOLOGY
Lp. Zasób Zagrożenie Podatność Prawdopodobieństwo ataku Skutek wykorzystania 

podatności
Ryzyko

1. Strona 
firmowa 
WWW

Atak hakerski – umożliwiający 
całkowite przejęcie kontroli nad 
serwisem

Luki 
w aplikacjach

Średnie (Medium) Wysoki (High) Wysokie (High)


